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مستخلص الدراسة
الحس في ضوء (النظرية التّص ّورية) ،ضمن إطار
هدفت الدراسة إلى وصف وتحليل البنية ال ّدللية أللفاظ
ّ
الحس في اللُّغة العربية،
سمى ب ـ "دللة الفضاء"؛ للكشف عن دللت جديدة أللفاظ
دللي أكثر ً
اتساعا يُ ّ
ّ
صوري/اإلدراكي ،وموازية للدللت العامة المقابلة لها في اللُّغات األخرى.
منبثقة من البعد التّ ّ
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الكيفي من خالل دراسة (دللية إدراكية) تم تطبقها
على مدونة لغوية عامة (المدونة العربية) التابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها:
غوي ،كما
تفسيرا متعادل لكفاءتنا ال ّدللية في الخطاب اللّ ّ
 .1تق ّدم البنية التّ ّ
صورية والفضاءات ال ّدللية ً
تمكننا من فهم األلفاظ والجمل وتفسيرها ،من خالل إعادة بناء المعرفة المختزنة في ذاكرة الزمن

الطويل.
الحس في العربية عبارة عن ذوات قابلة للتحليل والتفكيك ال ّدللي ،وتتألف من عدد من
 .2إن أفعال
ّ

تصورية ،كالسكون والحركة
العناصر األولية (المركزية) والسمات (العامة) التي تتضمن متغيرات ذهنية ّ

المقطعة للفضاء.

الحس في العربية أكثر عم ًقا وثراءً من المعاني المعجمية التي تفرزها
صورية أللفاظ
 .8إن ال ّدللة التّ ّ
ّ
المعاجم اللّغويّة.

 .4ال ّدللة المعرفية/اإلدراكية نافذة لتأصيل العديد من القضايا ال ّدللية في تراثنا العربي القديم مع كل من
الجاحظ والغزالي والرازي.

وفي ضوء هذه النتائج قدمت الباحثة توصيات أهمها:
 .1إعادة النظر في مسائل الستعارة في البالغة العربية القديمة ،من خالل إجراء دراسات حديثة ،تتناول
المقاربات ال ّدللية للنظريات الحديثة في دراسة المشترك اللفظي في ال ّدللة والبالغة والمعجم.
 .2تقديم دراسات أخرى في مجال علم اللُّغة اإلدراكي/المعرفي تتناول المقاربات المعرفية بين علم
ال ّدللة والعلوم األخرى كعلم األعصاب والذكاء الصناعي ...مما من شأنه أن يُغني مداركنا البحثية
بخصوص أسباب حدوث المعنى في اللُّغة.

Abstract
The study aimed to describe and analyze the semantic structure of sense
words in the light of the conceptual theory, within a broader semantic
framework called “semantic space” to reveal new semantics of sense words in
Arabic language, emanating from the conceptual / cognitive dimension, and
parallel to the general semantics corresponding to them in other languages to
achieve the objectives of the study. The researcher used the qualitative
approach through the study of (cognitive semantic) and applied to a general
linguistic corpus (Arabic corpus) of King Abd El Aziz City for Science and
technology.

The study reached the most prominent results:

1- The conceptual structure and the semantic spaces offer an equal
interpretation of our semantic competence in linguistic discourse and
enable us to understand and interpret words and sentences by
reconstructing knowledge stored in the memory of long time.
2- The acts of sense in Arabic language are capable of semantic analysis and
semantic deconstruction and consist of a number of central primary
elements and (general features) that include conceptual mental variables,
such as the silence and the movement of space.
3- The conceptual semantic of sense words in Arabic language is more
profound and richer than by linguistic lexicons.
4- The cognitive semantic is a window to root many of the semantic issues in
our ancient Arabic heritage with each of Al-Jahiz, Ghazali, and Al-Razi.

In the light of these results, the researcher presented the most

important recommendations:

1- Reviewing the questions of metaphor in ancient Arabic rhetoric through
recent studies; dealing with semantic approaches of modern theories in the
study of homonymy in semantic, rhetoric and lexicon.
2- Providing other studies in the field of cognitive linguistic which deal with
cognitive approaches between semantics and other sciences.
Such as neurology and artificial intelligence … which will enrich our
perceptions of research into the causes of meaning in language.
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